
 
Conrad Szaküzlet,  1067 Budapest, VI., Teréz  krt 23. Tel: 302 3588 

C3000 típusú kettős mérőfej-készlet 

Rendelési szám: 122700 
 

Minőségi mérőfej a legújabb generációból. A mérés minőségét a 

mérőfej határozza meg. Moduláris mérőfejeink néhány kedvező 

tulajdonsága:  

− a mérőjel hű átvitele és visszaadása, 

− nagy kezelési kényelem, 

− kiemelkedő funkcionalitás, 

− a legjobb ár/teljesítmény-arány, 

− Németországban gyártott Conrad-készlet 

A mérőfej-készlet két kapcsolható mérőfejet tartalmaz értékes 

tartozékokkal. 

A szállított készlet tartalma: 
• 2 db TT-LF-312 kapcsolható mérőfej 

• 2 db feldugható csíptető 

• 2 db testvezeték 

• 1 db beállító szerszám 

• 1 db tartalék mérőhegy 

Műszaki adatok 
Osztásviszony: 1:1/10:1 

Sávszélesség: 15/150 MHz 

Felfutási idő: 24/2,3 ns 

Bemeneti kapacitás: 47/15,5 pF 

Maximális bemenőfeszültség: 600 Vcs-cs 

Bemeneti ellenállás: 1/10 mOhm 

Szín: kék 

Kábelhossz: 1,2 méter 
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